Zápis ze schůze gakyilu 7.6.2018

Jarmila Malá
Mirka Šišková
Petr Lisý
Michal Sodoma
Katka Drajsatlová skype
Erika Motýlová skype
Petra Zezulková
Martina Zmydloch omluven
Viktor Varga omluven
Michal Kuneš koordinátor CZPC
1CZPC Petr napíše mail překladatelům co nejdříve že Michal končí jako koordinátor po dohodě, má
toho moc, poděkujeme mu za vykonanou práci, domluvíme jestli by mohl pokračovat jako
koordinátor do té doby než bude vybraný nový koordinátor, potom napíšeme výzvu že
hledáme nového koordinátora se lhůtou do konce června abychom mohli eventuelně poslat
ještě jeden email celé komunitě.
Připravují se nové smlouvy na nové české texty, připravuje se Zelená Tára do tisku
nastudujeme manuál od Jany Čeřenové a eventuálně doplníme tak aby vyhovoval
potřebám, doplníme financování, budeme konzultovat s Janou
2) retreaty:
proběhlé- Om A Hum v Jablonci, proběhlo moc hezky
- pokračovací kurz jantrajogy s Fijalkou bude končit příští týden, běží bezvadně
- prohlubovací začátečnický kurz jantrajogy s Magdou proběhl krásně, napíšeme
článeček do mirroru
- retreaty tance na Píseň Vadžry v Phendelingu s Eleonorou Folegnani, bezva, Jana
Tvrzová napíše článek do mirroru
nové - máme potvrzený kurz s Fabiem Andricem, bude také veřejná přednáška, hledáme
koordinátory, 26.10 přílet, 29-4.11, Phendeling 27.10, public talk 5.11, 27.10
přednáška veřejná,
- kurz na tanec 6 oblastí s MIlanem v Praze, 16-17.6., druhá mandala se doveze aby
byly dvě Erika koordinátor
- Khaita tanečníci budou vystupovat na Kaleidoskopu, Jarmila bude prodávat
dharmashop, pracuje se na tom
další akce Khait tanečníků je Himalájský den
-

prohlubovací kurz Om A hum a 6 oblastí - Milan si může vybrat z těchto tří víkendů v
Phendelingu, zeptat Mirka1-2, 8.-9.,15-16.9. stejné termíny na soft jogu
Mirka domluví třeba v dobřichovicích
- Soft jantrajoga v Phendelingu - Fijalka domluví Mirka

-

připravujeme velký retreat s Eliem Guariskem 18.9. přílet 19. a 20.9. přednáška
máme témata, 21.9. přesun do Phendelingu, 22.9.-27.9. retreat
a) přednáška pro veřejnost: I explain practice of presence and practice in relation to the
five sences
b) přednáška uzavřená - I explain how to do practice meditation on the part of the
mirror, advice on presence and awareness,
-

 atka koordinátor na Fabia, ještě je potřeba jeden koordinátor na veřejnou
K
přednášku !

hledáme koordinátory a a nové gakyily
-

příprava na léto s Fijalkou v Phendelingu běží
30.6. mini retreat Michal sodoma Jnána Dákní
Lukáš Chmelík 22.- 28.10 příprava na SMS Phendeling

-

Tsultrim Alione v Rakousku praxe, Čo, je to blízko, pošleme informační mail aby o
tom lidé věděli a mohli tam třeba odjet, 26-28.10 dáme na forum a stránky

3) dark kabina máme text, bude se dávat na stránky , bude interaktivní dokument, Petra co
nejdříve
čestné prohlášení do darku, Erika připomene Pavlovi Spanilému,
4) kauza Zuzana Grifitis - výrobce namkhy, Michal kontroloval a na webu už není nic
závadného, asi sama stáhla, vyřízeno
5)Tereza Kerle žádala o možnost praktikování v gompě ve středu dopoledne linie Namčho,
tyto praxe se tu už dělaly, každý zaplatí 50Kč za návštěvu gompy i když je člen, je to mimo
komunitní akce, musí mít garanta z komunity který vybere peníze a bude ručit za pořádek a
tak, , je to vyvěšeno,na webu jako blokace prostoru
6) akci Ticho pro mír máme v aktualitách víc prezentovat nebudeme
7) president IDC Steve Landsberg poslal důležitou zprávu ohledně sms zkoušek, Katka
přeloží, lidé nejsou připraveni na zkoušku, je nyní nově schváleno minimum které musí
každý uchazeč o zkoušku mít splněno, včetně karmajogy
8)GDPR Jarmilka - na stránkách už visí pravidla zacházení s údaji o lidech,
poslali jsme první výzvu na celou databázi o tom že existují tato pravidla
celkem potvrdilo 199 z cca 1400 kontaktů
když lidé nepotvrdí tento jeden email nebudou dostávat žádné komunitní informace a
hromadné emaily
- dáme na forum informaci že jestli vám nechodí komunitní maily je to proto že jste
neodsouhlasili gdpr mail ze dne 29.5. Mirka
- i do aktualit, Petr je styčná osoba pro dotazy ohledně gdpr, existuje nový mail
dpo@dzogcjen.cz

musí se to ještě zaimplementovat do informací dalších mailů, bude směrnice která bude
viset v kanceláři a budou podepisovat všichni co pracujeme s informacemi a daty,
ještě je potřeba zpracovat:
postup pro nové členy
a jak to dělats jednotlivými lidmi kteří nepotvrdili email
kdy a jak nechat odsouhlasit nové lidi že spravujeme jejich data a jestli chtějí posílat mail
seznam lidí který může přibývat a ubývat a být k dispozici, Petra udělá proces, dáme zadání
9) stupa máme detaily rozpočtu nákladů od Vítka na dokončení stupy, přijede Migmar,
na stupu už nejsou peníze, ale je nyná vyjímečná možnost aby se stupa dokončila, najdeme
peníze? 147.500Kč (cca 200.000Kč) chybí. začne foundrising, pozvat sponzory, udělat
vyjímečnou událost Erika napíše motivační mail, 13 přílet, 14-15příprava 16plnění rituál,
17přesun doo Prahy, den pro sebe 19.odlet, fáze plnění 100000Kč, Migmarovi odměnu
zjistit,
30.7. úplněk bude chybět longsal 70000Kč, kora okolo stupy, deštník 22000Kč, 50000Kč
detaily celkem ještě 150000Kč,
koordinátor Erika, na plnění stupy potřebujeme 200.000Kč, jdeme do toho, chceme všichni
dokončit stupu :-) hlasování: pro 7 pro, dva nepřítomní
10)červení 14,6, přinese Marcelka ušité povlaky na polštáře,
- rekonstrukce záchodů, instalatéři budou v půlce července dělat něco v domě, a
udělali by i rekonstrukci záchodů Erika pošle nabídku
11)ozvučení gompy,Michal komunikoval s Jaromírem, tento typ se nehodí do gompy,
nepotřebujeme hifi, zesilovač je starý, 10 let,Michal nedoporučuje, nebudeme kupovat,
12)Losar se letos nekonal, 80.000Kč pro adoptované holčičky pošleme z našich peněz
hlasování 7pro dva nepřítomní
13) datum příští schůze je 8.7.2018 v 18h

